تأملی بر خویشکاریهای زن در ایران باستان،
با نگاهی به شاهنامۀ فردوسی
زهرا جمشیدی
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چکیده
کهنالگوی زن و خویشکاریهای او در ادوار و اعصار مختلف ایران ،همواره یکی از موضوعاتی است که
ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کردهاست .نگارنده در این جستار با روش تحلیلی – توصیفی و تحلیل
دادهها به کهنالگوی زن و خویشکاریهای آن در ایران باستان پرداختهاست .برآیند تحقیق اثبات میکند
که جایگاه زن در ایران باستان ،همواره به یک شکل نبوده و در برخی از اعصار مقام او تا حد خدایان نیز باال
برده شدهاست .این موضوع به دورانی برمیگردد که حکومتهایی مادرساالر بر این سرزمین حاکم بوده و
به تبع ،خدایان آنان نیز الهههایی مقتدر بودهاند .این دوران ،دورانی بسیار کهن است و تنها با بهرهگیری از
مطالعات باستانشناسی ،میتوان به ابعاد آن پی برد .در این میان نمیتوان از تأثیر زن در زندگی کشاورزی
و همچنین خویشکاری زایش و فرزندآوری و تربیت نسل او غافل ماند ،اما در دورههای متأخرتر و با کشف
آهن ،حکومتهایی مردساالر بر ایران حاکم میشوند و قدرت زن بسیار محدود میشود .حتی زندگی متکی
بر شکار نیز بر زندگی قائم بر زمین و کشاورزی ترجیح داده میشود .به نظر میرسد ادیان آریایی از جمله
ی بر قدرت زن تأثیرگذاشتهاند؛ زیرا در این ادیان باستانی ،نظری مثبت نسبت به زن ،چنان
آیین زرتشت 
که سابق بر آن بود ،وجود ندارد.
کلمات کلیدی :الههها ،حکومت ،خویشکاریهای زن ،زمین ،کهن الگوی زن – مادر.
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 -1مقدمه
همانگونه که بر ارباب فضل پوشیده نیست ،زن در ادبیات ایران و بسیاری ممالک
دیگر همواره از دو سویة بسیار متفاوت برخوردار است .در پارهای از این آثار ،زن به عنوان
شخصیتی واال و مادر مطرح میشود و ارزشی همسنگ و گاهی فراتر از مردان دارد ،اما
«در اكثر آثار ادبي ايران زيباييها و عشوهگريهاي زن مطرح گرديدهاست و به صورتهاي
ِ
مختلف ساقي ،مطرب ،خنياگر ،معشوقه ،كنيز و در كل وسيلهاي براي رفع نيازهاي مردان
تلقي شده و در حقيقت ارزش واقعي زن مورد بيتوجهي قرار گرفتهاست» (نيساري:1389 ،
 .)1در بیشتر این آثار حتی این دید نیز دربارة زنان به سطحی بسیار سخیفتر تنزل پیدا
میکند و زنان را عامل اساسی فساد ،توطئه ،مکر و حیله و  ...میدانند.
یکی از مباحث مهم فرهنگی هر قومی ،تصوری است که آن قوم از زنان جامعه دارد و
دیدگاههای مختلف دربارة زن ،عاملی برای تحلیل بسیاری از موضوعات اجتماعی و فرهنگی
محسوب میشود .در این میان ،تعداد شاعرانی که دیدی واقعی و مالیم نسبت به زنان دارند،
بسیار محدود و البته قابل تأمل است .یکی از این شاعران منصف ،حکیم ابوالقاسم فردوسی
است که با اثر گرانبهایش ،شاهنامه ،راه را برای مطالعه و بررسی در این زمینه گشوده است.
شاهنامه ،سن ِد هویت ملی و بیانگر بسیاری از سنتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی
و سیاسی ایران در ادوار باستان است .مفاهیم گوناگون ملی به صورت آشکار یا ضمنی در
الیههای مختلف این کتاب سترگ به خوبی قابل مشاهده است .یکی از مهمترین موضوعات
در شاهنامه ،زن و خویشکاریهای اوست« .زن در شاهنامه همانند ديگر مظاهر انساني آن
كتاب ،وااليي و كمال دارد و تصوير شخصيت او تحتالشعاع اميال و افراد داستان نيست،
ل آن كه در داستانها ،خاصه در منظومههاي عاشقانه كه شاعران چيرهدست ايراني
حا 
به آن پرداختهاند ،تصوير وي غالباً به تبع داستان ترسيم شدهاست» (حريري.)27 :1365 ،
در شاهنامه با گروههای مختلفی از زنان مواجهیم که هرکدام کار ویژه و نقشهای خاص
خود را دارند .خویشکاری اصلی برخی از آنها مانند مادر سیاوش و تهمینه ،زایندگی و
عشق است و پس از به دنیا آوردن فرزندی از نژاد بزرگان ،از صفحة حماسه محو میشوند
(برای مادر سیاوش رک :شاهنامة خالقی مطلق ،ج  ،2ص  202تا  206و برای تهمینه رک :همان ،ج 122

تا )127؛ بعضی از آنان ،مانند سیندخت ،گردیه و  ...نقش نصیحتگری ،تدبیر و دلسوزی
کهنالگوی مادر را برعهده دارند (برای سیندخت رک :همان ،ج ،1ص 220تا  ،250برای گردیه رک:
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همان ،ج  ،8ص  228تا )230؛ برخی دیگر مانند سودابه ،سویة منفی و تاریک کهنالگوی زن
را به نمایش میگذارد که با خواستهها و طبیعت تاریک و گنهکار ،مردان؛ بویژه قهرمانان را
به ورطة نابودی میکشاند و خویشکاریِ نابودگری و مکرورزی کهنالگوی مذکور را ترسیم
میکند (رک :همان ،ج ،2ص  211تا  .)238بسیاری دیگر از زنان شاهنامه ،در نقش پرورانندة
پهلوانان این حماسه بروز پیدا میکنند ،مانند فرانک (رک :همان ،ج ،1ص 62تا  ،)66جریره
و فرنگیس (برای جریره رک :همان ،ج  ،2ص  321و برای فرنگیس همان )364:که تا پای جان از
فرزندان خود مراقبت میکنند .برخی دیگر از زنان حماسه ،نقش سیاسی در انتقال قدرت
و پهلوانی و رزمآوری ایفا میکنند که نمونههای بارز این نوع زنان ،گلنار و گردآفرید است
(برای گلنار رک :همان ،ج ،6ص 148و گردآفرید :همان ،ج ،1ص .)129نکتهای که ذکر آن ضروری
مینماید این است که زنان در شاهنامه تنها به موارد مذکور محدود نمیشوند و ممکن
است هرکدام نقش یا نقشهایی دیگر نیز به عهده داشته باشند.
با توجه به نقشها و خویشکاریهای مختلف زنان در شاهنامه ،درمییابیم که در این اثر
ارزشمند ،کهنالگوی زن – مادر با جلوههای مختلف خود حضور دارد .کهنالگو ،از جملة
مفاهیمی است که به صورتی جدی و علمی ،برای نخستین بار بر پایة نظرات کارل گوستاو
یونگ که بر ضمیر ناخودآگاه جمعی استوار است ،مطرح شد .وی کهنالگوها را تجارب
اجدادی انسان در طی ادواری طوالنی میداند که به صورت نیرویی ازلی و بالقوه ،در روان
انسان به صورت تصاویر و ساختهایی شکل گرفتهاند .یونگ معتقد است که منشأ آنها
شناخته شده نیست ،اما در هر زمانی و در میان هر ملتی به چشم میخورند (یونگ.)96:1378 ،
بنابراین تعریف ،میتوان مفهوم کهنالگو (آرکیتایپ) را که به معنای نمونة اصلی هر
پدیده است ،با معنای شکل اولیه و نمونة ابتدایی تفکر انسانی مترادف دانست (هال و نوردبای،
 .)56:1375بسیاری از این سرمشقهای اولیه (کهنالگوها) در مفهومی وسیع با اساطیر در
ارتباطاند ،به این صورت که این کهنالگوها در درونمایههای مشابهی هستند که آنها را
میتوان در مجموعة اساطیر گوناگون یافت (گورین.)174:1370 ،
ارتباط و پیوستگی اساطیر و کهنالگوها هنگامی بیشتر آشکار میشود که به تعریف اصطالح
اسطوره توجه کنیم :اسطوره ،نقل کنندة سرگذشتی قدسی و مینوی است که حکایت از راز
آفرینش میکند و منشأ ازلی هر آیین ،هر پندار و کرداری است که در زمان آغاز اساطیری،
یک بار برای همیشه ،به وقوع پیوسته و از آن پس به صورت نمونهای آغازین درآمده است
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(شایگان .)103:1371 ،با توجه به این تعریف ،اسطوره ،عالوه بر این که ساختار کهنالگویی مفاهیم
اصلی پدیدهها را بیان میکند ،به کارکرد اجتماعی آنها به عنوان موتوری محرک برای اعمال
و افکار انسانی نیز اشاره دارد (اسماعیلپور .)15:1391 ،الیاده نیز در تعریفی دقیقتر از اسطوره،
چنین میگوید :اسطوره نقل کنندة سرگذشتی قدسی و مینوی است .راوی واقعهای است که
در زمان اولین ،زمان شگرف بدایت همه چیز ،رخ داده است؛ به بیانی دیگر ،اسطوره حکایت
میکند که چگونه به علت کارهای نمایان و برجستة موجودات مافوق طبیعی ،واقعیتی ،چه
کل واقعیت :کیهان ،یا فقط جزئی از واقعیت :جزیرهای ،نوع نباتی خاص ،سلوکی و کرداری
انسانی ،نهادی؛ پا به عرصة وجود نهاده است؛ بنابراین ،اسطوره همیشه متضمن یک خلقت
است؛ یعنی میگوید چگونه چیزی پدید آمده ،موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است
(الیاده .)14:1362 ،با ذکر این مطالب ،میتوان نتیجه گرفت که در ذهن بشر کهنالگوهای مختلفی
وجود دارد که یکی از مهمترین این کهنالگوها ،کهنالگوی زن در نقشهای مختلف است.
پیشینۀ تحقیق

دربارة این موضوع ،تاکنون پژوهشهای بسیاری انجام شده است که به عنوان مثال
میتوان به این موارد اشاره کرد:
موسوی ،سید کاظم و خسروی ،اشرف« ،)1387( ،آنیما و راز اسارت خواهران همراه
در شاهنامه» ،نشریة زن در توسعه و سیاست ،شمارۀ  :3صص .153 -133
سنجری ،سیده سعیده« ،)1390( ،نقش زن در ادبیات کهن و اسطورههای ایرانی»،
فصلنامة علمی پژوهشی زن و فرهنگ ،سال دوم ،شمارة  ،7صص .46 - 35
شامیان ساروکالئی ،اکبر«،)1388( ،فرانک مام فریدون» ،پژوهشهای ادب عرفانی(گوهر
گویا) ،شمارة  ،3صص .108 -91
راکعی ،فاطمه«،)1386( ،زنان سیاسی شاهنامه» ،نشریة آیین ،شماره  ،9صص .53 - 51
برزگر خالقی ،محمدرضا و نیساری تبریزی ،رقیه« ،)1390( ،سیمای زن و عشق در
دده قورقود و ایلیاد و ادیسه» ،فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی ،دوره  ،5شماره ،20
صص .42 - 31
سعی نگارنده در این پژوهش بر آن است که با معرفی کهنالگوی زن و خویشکاریهای
او ،با دالیلی اسطورهشناسی به بررسی چرایی عدم حضور زنان در بخشهایی از شاهنامه
بپردازد و به این پرسشها پاسخ دهد که زن و خویشکاریهای او در ادوار باستانی چگونه
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بوده است؟ چرا در بخشهای آغازین شاهنامه ،زنان حضور ندارند؟ چرا در سایر بخشهای
شاهنامه ،گاهی زنان حضوری فعال دارند و گاهی به حاشیه رانده میشوند؟ آیا عدم حضور
زنان در بخشهایی از شاهنامه ،دالیل سیاسی و اجتماعی دارد؟
 -2بحث و یافتههای تحقیق
در این جستار ،ابتدا به معرفی اجمالی کهنالگوی زن میپردازیم ،سپس به بررسی
جایگاه الههها و زنان در ایران ،قدرتیابی و در نهایت فروکش کردن قدرت آنان در ادوار
بعد و تأثیری که این روند بر حضور زنان در شاهنامه دارد ،خواهیم پرداخت.
 -1-2کهنالگوی زن  -مادر

زن – مادر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین کهنالگوهای ذهن بشری است که به صورت
مستقیم و غیرمستقیم ،در اساطیر و حماسههای ما نقشآفرینی کرده است و بر جایگاه
زنان در جامعه و در ابعاد مختلف آن ،تأثیر نهاده است .زن – مادر مانند هر صورت مثالی
دیگری ،در صور مختلف تجلّی میکند .اهم این صور عبارتند از :مادر واقعی و مادربزرگ،
نامادری ،مادرزن ،مادرشوهر و هر زنی که به نوعی ارتباطی با او برقرار است ،مثل پرستار،
دایه و یا جدهای دور و نیز هر آنچه که به صورت مجازی یا نمادی دارای معنای مادر یا
زن باشد ،مثل زمین ،آب ،کشور ،دریا و ( ...یونگ.)22:1390 ،
مادر – زن مثالی دو مظهر خیر و شر دارد و ممکن است دارای معنایی مثبت و مطلوب و
یا معنایی منفی و اهریمنی باشد (همان .)23:معنای مثبت این کهنالگو و صفات آن عبارتند
از :شور و شفقت مادرانه ،قدرت جادویی زنانه ،فرزانگی و رفعت روحانی ،هر انگیزة یاری
دهنده ،هر آنچه میپروراند و مراقبت میکند و هر آنچه رشد و باروری را در بر میگیرد.
مادر مثالی در وجه منفی خود ،ممکن است به هر چیز نهانی ،اسرار آمیز و تاریک اشاره
کند .هر آنچه میبلعد ،اغوا میکند ،مسموم میسازد و چون سرنوشت هراسانگیز و گریز
ناپذیر است ،از دیگر معانی منفی این کهن الگوست (همان.)24:
 -2-2جایگاه الههها در ایران باستان

در ایران پیش از زرتشت و پس از آن ،الههها یا ایزدبانوان از ارزش و قدرتی باال برخوردار
بودند ،بهگونهای که پهلوانان و شاهان ابرقدرت نیز به درگاه آنان سرتسلیم فرودمیآوردند
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و برای رفع مشکالت و برآورده شدن حاجت به ستایش و قربانی برای آنان میپرداختند.
از مهمترین الهههای ایرانی میتوان به آناهیتا ،سپندارمذ ،اَشی ،چیستا و  ...اشاره کرد.
این ایزدبانوان آنچنان در میان مردم دارای احترام و اعتبار بودهاند که صورت زمینی آنها
یعنی زنان نیز از اعتبار آنان بهرهمند میشدند و به عنوان تصویری زمینی از آن الههها و
خویشکاریهای آنان ،مورد احترام واقع میشدند و به همین دلیل مردان در برابر آنان جنس
دوم به حساب میآمدند .بازتاب این تأثیر در اساطیر و حماسهها خود را به زندگی بدون
کشته شدن ناگهانی زنان در نقشهای مادر ،همسر ،دختر و خواهر نشان داده شده است.
در کنار الهههای قدرتمند و خیرخواه ،در اساطیر ایرانی با دیوزنانی برخورد میکنیم که
آنان نیز در اوج قدرت شروراند؛ به عبارتی دیگر ،زن در اساطیر ایرانی در نمادهای مختلفی
مانند امشاسپند نگهبان زمین (سپندارمذ) ،ایزدبانوی آبها (اردویسور آناهیتا) ،ایزدبانوی
روشنایی و پیمان (مهر) ،ایزدبانوی دانش و دانایی (چیستا) ،ایزدبانوی توانگری و بخشش
(اشی یا ارد) ،ایزدبانوی وجدان (دین یا دئنا) و امثال آن ظاهر شده و در مقابل ،در نقشهای
پلید و منفی در قالب دیوزن آلودگیهای زنانه و نماد روسپیگری (جه یا جهی) ،دیوزن
نخوت و تکبر (ترومد) ،دیوزن زاینده و به وجود آورندة هفت سر دیو و ضحاک (اودگ) و
مانند آن نمود مییابد (موسوی؛ خسروی.)135 -134:1387 ،
یکی از مهمترین خویشکاریهای الههها در ایران و دیگر تمدنها ،نقش آنان در باروری،
زایندگی ،پرورش وبرکت بخشی بوده است .به عنوان مثال ،در یشت هفدهم که به اردیشت
موسوم است ،اَشی دارای شخصیتی زنانه است و به عنوان ایزدبانوی فراوانی ،برکت ،بخت و
اقبال معرفی میشود .در این یشت ،او ایزدبانویی زیبا ،خوش اندام ،سودبخش ،درمانبخش
و خردمند است و بر گردونهای مجلل و پر سر و صدا سوار است .اَشی از الهههای مقتدر
است و باید او را ،ایزدبانوی بخت و اقبال نیز دانست و به همین دلیل القابی از جمله گنجور
و دارایی بخشنده دارد (حسینی .)69:1389 ،عالوه بر این موارد ،اَشی ایزدبانوی باروری نیز
به شمار میآید ،از این روی مردان عقیم ،زنان ناپاک ،پسران نابرنا و دختران شوی ناکرده
در آیین او جایی ندارند و نباید در مراسم وی شرکت جویند .او بر زنان نفوذ دارد و زنانی
که اَشی یارشان باشد سفید بختاند (آموزگار.)30:1386 ،
آناهیتا نیز ،همواره با باروری ،برکت و آب پیوند دارد .او بانوی خدایی زیبا و خوشاندام
است با سینههایی برآمده ،خوشجامه و خوشآرایش که آب مردان را پاک و زادن زنان را
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آسان میسازد (خالقی مطلق.)16:1375 ،
«اردوی سوره اناهیتا در فرهنگ ایرانی به معنی آبهای نیرومند بیآالیش ،سرچشمة
همة آبهای روی زمین ضبط شده است» (نیکوبخت و همکاران .)86:1391 ،پیوند آناهیتا
با آب تا حدی است که معابد آناهیتا در کنار چشمه یا رود ساخته میشدند .همانگونه
که آشکار است ،آب مهمترین عنصر در شکلگیری مدنیت است .پیوند آناهیتا به عنوان
ایزدبانوی برکت با آب میتواند بیانگر این باشد که این الهه صورت تشخص یافتة آب و
آبادانی است (قرشی .)104:1380 ،پیرو خویشکاری این الهه ،در جامعة باستانی ایران ،آب
آوردن از چشمه ،تنها وظیفة زنان محسوب میشد و اگر مردی برای آوردن آب به چشمه
میرفت ،مانند این بود که به زنی تجاوز کرده باشد .این موضوع ،ویژگی مشترکی است که
آب ،زن و آناهیتا را به هم پیوند میدهد (بهار.)288:1377 ،
همانطور که زن ،زایندة انسان است؛ آب نیز زایندة تمدن و یکجانشینی است .آب که
مهمترین عنصر برای ادامة زندگی است ،با الهههای باروری که نشاندهندة اهمیت نقش
زن در جوامع باستانی است ،ارتباط مییابد .از طرفی ،خویشکاری زنان در امر زایش ،مقام
آنان را در حد یک الهه ارتقا میدهد و از طرفی دیگر ،وظایفی چون کشاورزی و آب آوردن
از سرچشمه توسط زن ،بر اهمیت او میافزاید (معینی سام؛ خسروی.)321:1390 ،
سپندارمذ نیز از الهههایی است که از مقام و اهمیتی ویژه ،به خصوص ،در ارتباط با زن،
زمین و باروری برخوردار است .در اصل ،نامگذاری آخرین ماه فصل زمستان به نام اسفند
یا سپندارمذ نیز از ویژگی باروری و زایندگی زمین سرچشمه گرفته است؛ زیرا در همین
ماه ،رشد و باروری و زایش دوبارة زمین آغاز میشود .از همینرو ،ایرانیان ،این ماه و بویژه
روز پنجم (اسفند) را روز گرامیداشت بانوان میدانستند و در این روز مردان آیینهایی
برای همسران خود برگزار میکردند و هدایایی به آنان میدادند (بهرامی 1386 ،و .)107 :1387
در توجه به نقشهای الههها در آیینهای کهن ،نمیتوان از قربانی شدن مردان و پهلوانان
برای این خدابانوان غافل ماند ،امری که خود را در مرگ یا تغییر و تعویض همسران الههها
یا کاهنههای معابد کهن ،از جمله در معبد ایشتر نشان میدهد .نمونة ایرانی این مطلب را
میتوان در قربانی شدن سیاوش به علت توطئههای سودابه جستجو کرد.
 -3-2مادرساالری در ایران باستان

تحقیقات باستانشناسی ثابت کرده است که کهنترین حکومتهای ایرانی ،حکومتهایی
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مادرساالر بودهاند«.چنین مینماید که نخستین اجتماعات انسانی در ایران از طریق گروههای
دودمانی مادرتبار شکل گرفته و به احتمال زیاد ،مادرساالری دستکم از آغاز عصر نوسنگی
ِ
هستة اجتماعی -اقتصادی مردم ایران را شکل میداد» (هینلز .)465:1389 ،البته ،این موضوع،
تنها در ایران صدق نمیکند ،بلکه در سایر تمدنهای باستانی نیز دورههای آغازین آن
تمدن با مادرساالری همراه بوده است .آنگونه که از مطالعات برمیآید ،احتمال وجود نظام
و تشکیالتی مادرتبار در جامعة پیش هلنی نیز وجود دارد .در این هنگام ،انتقال و تحویل
قدرت به دست زنان انجام میشده است و در آیینهای به تختنشستن ،به صورت مکرر،
شاه کشته میشد و شاه ُکش با بیوة شاه مقتول ازدواج میکرد (دورو.)81:1379 ،
در جوامع زنساالری یا مادرساالری ،الهة بزرگ یا خدای مادر ،از برترین خدایان و
تجسمی از مادر زمین بود .او منبع زندگی بشری ،غذا و برکت بود .جوامع ،برای حفظ بقا،
ناگزیر به زاد و ولد و تهیة غذا بودند .آنها میدانستند که چگونه به برکت و نعمات الهة
بزرگ نیاز دارند و به همین دلیل با شایستهترین شیوهها او را تقدیس و ستایش میکردند
(روزنبرگ« .)24 -23:1386 ،ملکه تجسم جایگزین الهة بزرگ بود ،از این رو از قدرت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی بزرگی برخوردار بود .زنان دیگر ،دختران الهة بزرگ به شمار
میآمدند .بدین ترتیب ،تمامی زنان جامعة مادر یا زنساالری از ارزشی واال برخوردار بودند
و بسیاری از آنها ،مقام و مرتبت مهم و واالیی داشتند» (همان.)24 :
 -4-2نقش زن و زمین در زندگی کشاورزی

زن بهگونهای اسرارآمیز با زمین یکی دانسته شده است و زایش بشری ،صورتی دیگر
از باروری و حاصلخیزی زمین است؛ بنابراین ،قداست زن وابسته به تقدس زمین است.
باروری زنانه نمونهای کیهانی دارد؛ نمونة ماد ِر زمین یا بارور کنندة عظیم (الیاده.)134:1390،
همانگونه که زمین مبدأ زندگی است ،زن نیز ،تداعیگر اصل حیات و تولد است و گرمابخش
اصل زندگی است؛ نماد ایثار ،فداکاری و سرچشمة حیات و پرورش است.
جامعة ایران پیش از ورود آریاییها  -آنچنانکه تحقیقات باستانشناسی اثبات کرده
است  -جامعهای مبتنی بر کشاورزی بودهاست و همانگونه که میدانیم زندگی کشاورزی
به حضور زنان وابسته بوده است .این موضوع تنها مختص به ایران نبوده است ،بلکه «به
طیب خاطر پذیرفته شده که زن ،کاشف برزیگری بوده است ...زن چون با دیگر مراکز
باروری کیهان – زمین و ماه – همدست بوده ،خود از شأن و منزلت توانایی تأثیر بر باروری
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و قدرت پخش و نشر آن ،برخوردار میشده است .بدینگونه نقش مقدم و اوالی زن در
آغاز دوران کشاورزی ،خاصه به هنگامی که این فن هنوز مزیت زنان و در تیول آنان بود،
نقشی که هنوز زن در بعضی تمدنها بر عهده دارد ،توجیه میشود» (الیاده.)251:1389 ،
بنابراین ،پدیدههای اجتماعی و فرهنگی نظیر مادرساالری با کشف کشاورزی توسط زنان
مربوطاند .این زنان بودند که نخست گیاهان خوراکی را کاشتند .از این رو ،این زنان بودند
که مالک زمین و محصوالت آن بودند (الیاده .)135 -134:1390،در بین ملل کشاورز ،زن عامل
خویشاوندی است .در زندگی کالن ،کارهای مهم به دست زن انجام میگیرد ،به همین دلیل
نقش اساسی به عهدة اوست .مسألة قدرت و اولویت زن از همینجا سرچشمه میگیرد و حال
آنکه در جمعیتهای شبانی ،برتری نصیب مردان و اختیار در دست آنان بود (چایلد.)59:1346 ،
 -5-2تغییر نقش اجتماعی زن در دوران مردساالری

همانگونه که اشاره شد وجود نظام مادرساالری در ایران ،ریشهای بسیار کهن دارد،
قدمت توجه به زن و نقشهای مهم او در نظام سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی
در ایران به حدی بود که حتی در اوان ظهور زرتشت نیز به زن ،به دیدة احترام و تقدس
مینگریستند .شخص زرتشت نیز در گاهان ،بر تساوی حقوق زن و مرد تأکید میکند و
در سخنان او هرگاه که فرزندان آدم مورد خطاب قرار میگیرند یا در مورد آنان صحبتی
به میان میآید ،زن و مرد را برابر و همسنگر میداند (اعتضادی.)51:1388 ،
در زمان ساسانیان که مدنیت به شکل گستردهای رو به پیشرفت نهاد ،قوانین مدنی و
حقوقی زنان نیز بدون توجه به تعالیم زرتشت پیامبر ،به دست مردان نوشته شد و همین
امر باعث شد که زن در سایة قدرت مردان قرار گیرد و نظامی پدرساالر بر ایران استقرار یابد.
با گسترش و تحکیم پدرساالری در افزودههای آیین زرتشتی در بندهشن و ارداویرافنامه
از زن ،بهگونهای بسیار سخیف یاد میشود (هینلز.)466:1389 ،
به نظر میرسد همین تغییر عقیده راجع به زن در حقوق و قدرت او تأثیری بسیار عمیق
نهاده ،به نحوی که آرام آرام ،او را از اوج عظمت ،به انحطاط کشیده باشد و اثرگذاری زن
را بر ثروت و حکومت کمرنگ کرده باشد.
 -6-2عدم حضور زن در برخی از بخشهای آغازین شاهنامه فردوسی

با مختصر مطالعهای در شاهنامه مشخص میشود که عدم حضور زنان ،در حماسة ملی
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ایران از آغاز پادشاهی کیومرث تا عهد طهمورث مشهود و قابل بررسی است .در عهد هر
یک از این شاهان ،خواننده با فرزندان آنها برخورد میکند ،فرزندانی که نامی از مادر آنها
وجود ندارد و گویی به عنوان تالی پدر و بدون حضور شخص دیگری پا به عرصة حیات
نهادهاند .این فرزندان ،نسخه بدل پدران خود هستند و در راه گسترش آرمانهای آنان که
گاهی توأم با انتقامگیری است ،تالش میکنند.
این نکته که حماسة ملی ایران در حالی آغاز میشود که حتی نامی از زنان در آن نیست،
خود بیانگر نکاتی است؛ به عبارتی بهتر باید پذیرفت که آغاز شاهنامه ،روایتی از دوران
مردساالری و کشف آهن است ،هرچند که در بخشهای دیگر ،نشانههایی از زنسروری
نیز یافت میشود .اعصار گوناگونی که بشریت پشت سر گذاشته و ایران نیز تجربة پشت
سرگذاشتن آن را داشته ،اینگونه طبقهبندی میشود .1 :دورة زرین :دورة تساوی حقوق
زن و مرد  .2عصر سیمین :عصر کشاورزی و دورة مادرساالری  .3عصر آهن :دورة غلبة
پوالد سخت ،ظهور جنگساالران و آغاز عصر مردساالری (ژیران.)47:1387 ،
آنچنان که از شواهد پیداست ،آغاز شاهنامه با عصر آهن همراه است؛ زیرا در عصر
هوشنگ است که آهن کشف میگردد و سپس قانون حکمفرما میشود:
وزان پــس جهــان یکســر آبــاد کــــرد
نخســتین یکــی گوهــر آمــد بــه چنــگ
ســر مایــه کــرد آهـــــن آبـگــــــون
چــو بشــناخت آهنگــری پیشــه کــرد

همــه روی گیتــی پــر از داد کـــــرد
بــه آتــش ز آهــن جــدا کــرد سنـــگ
کــزان ســنگ خــارا کشــیدش بــرون
گــراز و تبــر ،آهــن و تیشــه کــــــرد
(فردوسی)29 /1 :1386 ،

با اندک مطالعهای در نظامهای مرد ساالر مشخص میشود که وضع قانونهای
تخطیناپذیر و حاکم نمودن استدالل و منطق به جای عاطفه و احساس از مشخصههای
حکومتهای مردساالر است؛ به بیان دیگر ،یکی از تفاوتهای اساسی میان نظام زنسرور
نسبی و زوال
و نظام مردسرور ،فاکتور عدالت و محبت است« .تمدن مادرشاهی ،به قرابت َ
ناپذیر بودن همخونی ،به برابری همة انسانها و به ارزش انسان و عشق قائل است؛ حال
آنکه پدرشاهی به روابط زن و شوهر ،فرمانده و فرمانبردار ،نظم و سلسله اهمیت زیاد داده
است» (فروم .)247:1385 ،در بسیاری از بخشهای شاهنامه نیز چنین قانونی حکمفرماست.
هر یک از شاهانی که قدرت را به دست میگیرند ،قانونی بر قانونهای قبل میافزایند و نظم
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و ترتیب را بیش از پیش به اجرا درمیآورند .به عنوان مثال در شاهنامه ،بعد از قوانینی که
هوشنگ وضع میکند ،جمشید ،قوانینی بسیار منظمتر و به اصطالح سازماندهی شده را
به مرحلة اجرا میگذارد و حتی جامعه را به چهار طبقة اجتماعی تقسیم میکند و همین
طبقهبندی جمشید است که در سراسر ایران باستان تا دورة ساسانیان نیز دوام میآورد .در
داستان جمشید در شاهنامه ،ردپای عصر آهن و به َتبع آن ،مردساالری نیز دیده میشود:
نخســت آلــت جنــگ را دســت بــرد
فــر کیــی نــرم کــرد آهنــــــا
بــه ّ

در نـــــام جستن به گـــــــردان سپرد
چــو خــود و زره کــرد و چــون جوشــنا
(فردوسی)41 /1 :1386 ،

طبقات اجتماعی بنیان نهاده توسط جمشید:
ز هــر پیشــهای انجمــن کــرد مــرد
گروهــی کــه آثوربــان خوانیــش
جــدا کردشــان از میــان گــــروه
صفــی برکشــیدند و بنشــاندند
کجــا شــیرمردان جنگـــــاورند
بســودی ســدیگر گــره را شــناس
بکارنــد و ورزنــد و خــود بدرونـــد
چهــارم کــه خواننــد اهتوخشــی
کجــا کارشــان همگنــان پیشــه بــود

بدیــن انــدرون پنجهــی نیــز خــورد
بــه رســــم پرســتندگان دانـــــیش
پرســتنده را جایگــه کــرد کـــــوه
همــی نــام نیساریـــان خواندنــد
فروزنــدة لشــکر و کشـــــــورند
کجــا نیســت از کــس بریشــان ســپاس
بــه گاه خــورش ســرزنش نشنونــــــد
هــم از دســتورزان بــا ســــرکشی
روانشــان همیشــه پــر اندیشــه بــود
(همان)43-42 :

با توجه به این مطالب است که آشکار میشود چرا زنان در آغاز شاهنامه حضور ندارند.
حتی حضور دختران (خواهران) جمشید نیز تنها مفهومی اسطورهشناسانه دارد و هرگز به
معنایی واقعی ،حضور زنان را در عصر جمشید به نمایش نمیگذارد؛ به عبارتی دیگر ،این
زنان تنها برای مشروعیت بخشیدن به حکومتهای ایران در حماسه راه داده شدهاند؛ زیرا
عالوه بر جمشید ،ضحاک و فریدون نیز از وجود آنها بهرهمند شده و آنان را بانوان دربار
خود کردهاند ( برای اطالعات بیشتر نک :شاهنامه خالقی مطلق ،اعصار ضحاک و فریدون).
در کنار حکومتهای مردساالر در شاهنامه ،حکومتهای زنساالر نیز دیده میشود.

/ 12

دوفصلنامة تخصصی زبان و ادبیات فارسی  /سال اول  /شماره دوم  /پاییز و زمستان ۹۷

حکومتهای زنساالر و مادر تبار به نظامی اجتماعی اطالق میشود که تبار و نژاد فقط
از طریق مادر تعیین و مالکیت نیز از همان طریق منتقل میشود (فریزر .)438:1387 ،در
تعریفی جامعتر جامعة زنسرور ،جامعهای است که در آن بخشی یا همة قدرتهای قانونی
مربوط به سازماندهی و ادارة خانواده بیشتر در دست زنان باشد (ستاری.)27:1386 ،
از حکومتهای زنساالر در شاهنامه ،میتوان به فرمانروایی سه زنپادشاه در ایران
اشاره کرد :همای چهرآزاد ،پوراندخت و آزرمیدخت .آنچه در مورد نحوة حکومت این زنان
جلب نظر میکند ،دادگری ،بخشندگی ،مهربانی و فقرستیزی است .این مدیریت مادرانه
فقیر و غنی را یکسان دربرمیگیرد (راکعی ،)52:1386 ،اما نکتهای که ذکر آن الزامی است
این است که در کنار حکومتهای متعدد مردان در شاهنامه ،حکومت کوتاه مدت این
زنان بسیار کمتأثیر است.
عالوه بر حکومتهای آغازین شاهنامه ،در زمان فرمانروایی نوذر ،زو ،طهماسب و کیقباد
نیز نامی از زنان آورده نمیشود ،گویا با پیدایش عصر آهن ،حکومتهای آغازین ایران
تمایلی برای راه دادن عنصر زن به خود احساس نمیکردند؛ زیرا برخالف عصر کشاورزی
آنزنان بوده است ،در عصر آهن و با کشف ابزار و ادوات جنگ و شکار،
که قدرت و تأثیر از ِ
نیاز فراوانی به زندگی کشاورزی دیده نمیشد و زنان از بطن جامعه به پشت پردهها فرستاده
میشدند .این چنین است که آغاز شاهنامه از حضور زنان تأثیرگذار خالی است و زنانی
چون سیندخت ،بیشتر به طور ضمنی و غیرمستقیم بر حکومتها تأثیر میگذارند و البته
همین حضور غیرمستقیم زنان ،عامل بسیاری از تغییرات و تحوالت سیاسی بوده است.
 -3نتیجهگیری
مطالعة کهنالگوها یکی از مفاهیم اساسی در بررسیهای اسطورهشناسی ملل است.
یکی از این کهنالگوها ،کهنالگوی زن – مادر و خویشکاریهای اوست .در ادوار مختلف
فرهنگ ایران ،زن همواره نقشی واحد و قدرتی مشخص نداشته است و بسیاری از عوامل
از جمله سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ ،دین و  ...بر وجهة او تأثیر نهاده است .تحقیقات ثابت
کرده است که در ادوار پیش از زرتشت ،ایزدبانوان به دلیل خویشکاریهای زایش ،برکت،
پاکی ،قدرت و ...آنچنان در میان مردم دارای احترام و اعتبار بودهاند که صورت زمینی
آنها یعنی زنان نیز ،از اعتبار آنان بهرهمند میشدند و به عنوان تصویری زمینی از آن الههها
و خویشکاریهای آنان ،مورد احترام واقع میگشتند و به همین دلیل مردان در برابر آنان
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جنس دوم به حساب میآمدند.
این طرز تفکر دربارة زن ،پس از ظهور زرتشت نیز همچنان ادامه داشت تا اینکه در
ادوار بعد ،به خصوص در عصر ساسانی که مدنیت به شکل گستردهای رو به پیشرفت نهاد،
قوانین مدنی و حقوقی زنان نیز ،بدون توجه به تعالیم زرتشت پیامبر ،به دست مردان نوشته
شد و همین امر باعث شد که زن در سایة قدرت مرد قرار گیرد و نظامی پدرساالر بر ایران
استقرار یابد .پس از این است که زنان بیشتر به عنوان وسیلهای برای تمتع و تنها برای
خویشکاری زایش در اختیار مردان قرار میگیرند .بازتاب این واقعه در حکومتهای آغازین
شاهنامه قابل مشاهده و بررسی است .در این حکومتها از زنان نامی برده نمیشود ،اما
همة پادشاهان دارای فرزندانی ذکور هستند و همین داشتن فرزند ،نشاندهندة خویشکاری
اصلی زنان در این دوران یعنی زایش میباشد.
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